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Nehany hettel ezelott egyik
baratom joindulatulag fi-

gyelmeztetett : ifju

ismerosei kertek, mondana meg
nekem, mint a BIT-LET szer-
kesztojenek, hogy szerintuk
mostanaban lapocskank mintha

° atment volna dedoba. Tartpttam
hat rogvest egy kis on- vagy
inkabb lapvizsgalatot, valoban
igy van-e? M ielott barm it

leirnek az onvizsgalat ered-
menyeirol, hadd jelezzem az
olvasoknak, hogy termeszetesen
mindig, minden kritikat
szivesen fogadunk, s persze
ebben a konkret kerdesben is

oriilnenk, ha mine! tobb vele-
meny birtokaban hozhatnank
meg bizonyos donteseket. Mert,
dontesek is lesznek, hogy
milyenek, arrol kesobb. Nos,
a* onvizsgalat va rat Ian ered-
mennyel zarult. Atnezve az el-

mult honapok lapszamait, nekem
a lap szerkesztojenek ugy tunt,
mintha tulsagosan is magasan
lenne a merce. Regota vagyam
mar, hogy a lapban tobb helyet
kellene szorftani a kezdoknek,
azoknak, akik nem a matematika
felol erkeztek a szamftogephez,
meg azoknak, akik epp csak
jatszogatnak vele, meg nagyneha bepotyognek egy-egy prog-
ramot. Mintha mostanaban a mi lapunk is atment volna
szakmaiba. A cikkek jelentos resze azoknak szol, akik egyik
vagy masik geppel mar regebben eljegyeztek magukat, s mi-
ne! melyebb ismeretekre vagynak. Val6 igaz, hogy nekik dedos
szinvonalu egyik-masik

o
levelezonk kerdese, meg az arra

adott valasz, sot dedos lehet sok vajtfulG olvasonk szamara
peldaul a Sorvezeto. IMos, ez az a rovat, amellyel kapcsolatban
dontes elott allunk, s ebben a dontesben szivesen hagyatkoz-
nank olvasoink velemenyere is. Nines ugyanis semmifele
visszajelzesunk arrol, hogy a lapnak ezt a rovat£t ak£r egyet-
len pedadogus is folhasznalja-e? Ez a rovat ugyanis tipikusan
azok koze tartozik, amelyet nagyon sok olvasonk atlapoz. Ez
kuldnosebben nem zavar bennunket, folteve, hogy valoban
eleri a rovat a celjat es segiti a szakkorok munkajat. Ezuton
kerjuk tehat a nagyrabecsutt oktatassal foglalkozo olvasoin-
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kat, hogy mondjuk egy-
egy szavas levelkeben, tav-
iratban stb. jelezzek, hogy

kell-e nekik ez a rovat vagy
sem. (Ha semmilyen level-

ket nem kapunk, igerjuk,
hogy nem foglalja a helyet

tovabb ez a rovat.) M£sfel6l
azonban szeretnenk a ,,de-

l
dos" vadakkal kapcsolatban

mar joelore kozolni, hogy
szeptembertol kezdve le-

sziink azutan igazan dedo-
sak, szeretnenk ugyanis

beinditani a ,,beszallokartya"
cimu rovatunkat, amelyben,
ha nem is programozoi tan-

folyamot, de kezdoknek
szolo tanacsokat kozol-

nenk. A dedo ellen tiltakozo
olvasok persze mindig a jel-

mondatunkra hivatkoznak,
csak azt felejtik el, hogy

azok is olvasoink, s azokert
is van a szerkeszto, akik
epp azert nem veszik ke-
ziikbe a BIT-LET-et, mert

nekik kinaiul van. Apropos
jelmondat. Hogy mennyire
komolyan vesszuk, azt lat-

hatj£k a 31. oldalon. Tobb
palyazonk szova tette

ugyanis, hogy ha kivagja a
paJyazati szelvenyt, akkor gyakran valami fontosba v£g bele.
Ketsegtelen, hogy az utobbi idoben eg^re kevesbe figyeltunk
erre, minthogy keves p^lyazonk volt, s fgy keveseket irintett
a dolog. Most az Atari nyerore azonban soha nem l£tott meny-
nyisegben erkeztek a megoldasok, s fgy megerkeztek a pa-
naszos ievelek is. IMos, mostantol kezdve ugyelunk a dologra.
A dedorol - mert hiszen ezzel kezdtuk - befejezesiil pedig
annyit: lehet, hogy van, aki ugy veli: lementunk dedoba,
mi viszont ugy veljiik, hogy az lenne az igazi szamitastechni-
kai lap, amely cikkeinek nagyobbik reszet e kezdok is ertenek,
de a vajtfiiloek is tal£ln£nak benne uj informaciokat. Folteve
persze ha elolvasn^k. IMem aWtjuk, hogy nekiink sikeriilt ilyen
lapot csin^Inl, de abban biztosak vagyunk, hogy a dedos cik-
keket is 6rdemes atfutni. H^tha kiderul, hogy nem is olyan
dedosok.

Angya/osi Laszlo

BELULROL

^ Hiroldal - amelyben megtekinthetik a NEC Power Mate-jet

© Elso kSzbol a Tv computerro/ - ezuttal az editorr6! olvashatnak a g6p rajong61 - folytatas juliusban

@ Szoftver&tfetek - kisbetuk a grafikus k^perny6n C1 6-on es Plus-4-en; Univerzalis magn6 rutin az Atari 600-ra 6$ 80aXL-re

@ Az Admiral admirSlisai - egy hazi keszitesu szamft6g§p, amely Forth-sza! jelentkezik be!

© Mi mennyi? - kimentunk a BNV-re es megk^rdeztuk, hogy miiyen IBM kompatibilis gepeket lehet kapni, mikor es mennyi^rt.
az eredmeny egy t^biazat

© A DISTRQN hib^i-egy olvas6 k^rte, mi teljesrtettuk ... Spectrumosok kijavithatjak disassembleruk hibait - ha ezt hasznalj^k

© Programafa'niat - HT1080Z 6s D100-as printer grafikus hardcopyja

© Sorvezeto - ezuttal a rendezSsrol sz6l szakkori sorozatunk

© Konyvmoiy - a megjeient konyvek kozul a gyerekeknek sz^nt „Els5 kdnyvem a mikr6kr6l" keltette fol az e>dekl<5desunket

^ Posta - amelybol azt is megtudhatj^k, hogy mi mit v^runk a szerz6kt6! ...

© Nyero - mindenfele nyerolnk megold^sai, sorsolasai es feladatai
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E L Sd KEZBOL
a tv computerr6l1^—r>^^.]it.i : <:f

r.T—i^M^iagj
A TV-Computer k£perny<5s szerkesztovel rendelkezik, ennek
szokasos angol megnevezese ..full screen editor", vagy
roviden csak editor. A BASIC parancsallapot^ban az editor
az elsodleges beviteli eszkoz, bekapcsolas utan eloszor
ezzel talalkozunk. A TVC Kezelesi 0tmutat6 2. fejezete
Ienyeg6ben ennek ismertetesevei foglalkozik. Ezek a ruti-

nok azonban barmely felhasznal6i program szamara is el-

erhetok a szokasos RST 30h hfvassal.

Az editor szoros kapcsolatban all a video es a billentyuzet
rutinokkal, melyeket m3r kor£bban ismertettunk. Peldaul
az input rutin szabvanyos billentyuzet karakter input hivSst
tartalmaz (RST 30h, KBD-CHIN), az output pedig a video
rutinokkal kozosen hasznSIt kepernyore ir. Ez utobbi tulaj-

donscig azt is megerositi, hogy csak egyfele kepmegjelenites
van, tehcit nines kulon rajzolo es szoveges m6d.

AZ EDITOR ALTALAIMOS
ISMERTETESE

Az editor a kepernyon 24 karaktersort kezel. Az egy sorba
irhato karakterek szama a grafikus felbontastol fugg: ket-
szmu m6dban 64, negyszinu m6dban 32, tizenhat szinu
modban pedig 16. A grafikus mod valtasa (VMODE video
rutin hfvassal vagy a GRAPHICS paranccsal) az editort is

alaphelyzetbe 3llftja. Az aktualis tintaszfn es hatterszfn
azonos azzal, amit a video rutinok hasznalnak (sINK es
sPAPER valtoz6k), a karakterek kiirasa azonban nem a
video rutinnal, hanem kozvetlenul tortenik. A 8><10 pont-
b6l alio karakter minden pontja kifrSsra kerul, tehat felul-

irja az eredeti kepernyotartalmat.
A szerkesztesi muveletekhez szukseg van a kepernyore fit

karakterek k6dj3nak, az ASCII k6dnak az eltarol3s£ra is.

Ez a karakteres mem6ria (ASCU-MAP) a 256=1 OOh cfmen
kezdodik, es 25 sornak egyenkent 64 byte helyet, osszesen
1600 byte-ot foglal le. A 25. sort az editor nem hasznalja,
az ehhez tartozo 64 byte szabadon felhasznalhatb. A so-
roknak mindig az eleje az aktfv, a felbontastol fuggoen az
elso 1 6, 32 vagy 64 byte. Csak a megjelenftheto karakterek
kodjait (32-223) irja ide az editor, a vezerlokarakterek
eseten a megfelel<5 funkci6t hajtja v^gre.
Megjegyezzuk, hogy az ASCII-MAP teruletere befrt ka-
rakterk6d hatcisSra meg nem jelenik meg a karakter a kep-
ernyon, sot a befrt k6d csak akkor lesz befolySssal az edi-
torra, ha olyan helyre irtuk, ahol eddig is volt karakter.
A kurzor csak a karakter input idejen latszik, de akkor
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mindig, teh^t nem tilthat6 le. A villogSs uteme allando,
nem modosfthat6. A villogtatas soran a kurzor k£pe es az
eredeti kepernyotartalom felv^ltva latszik. Ha nem teszunk
mast, csupan a kurzort mozgatjuk, akkor a kepernyon lat-

hat6 rajz vagy szoveg nem fog megvaltozni.
Negyfele kurzor karakter fordulhat elo, az aktualis LOCK
m6dnak, illetve a billentyuzet rutinhoz tartozo LOCK-KEY
valtoz6nak megfeleloen:

tSglalap (7Fh) normal mod (LOCK)
inverz C (9Eh) nagybetuk (LOCK+CTRL)
inverz S (9Fh) folyamatos shift (LOCK+SHIFT)
inverz A (8Fh) alternate karakterek (LOCK+ALT)
Az editor jellemzoje, hogy kepes tobb osszetartozo kep-
ernyosort egyetlen logikai sornak, „bekezdes"-nek tekin-
teni. A szerkesztesi muveletek helyet a kurzor pozfci6ja
jeloli ki, a muveletek azonban mindig a bekezdesre vonat-
koznak. Peldaul a karakterkiejtes, karakterbeszur^s sorSn a
modosftasi helytol a bekezdes vegeig megtortenik a sor-
maradek igazftasa, a karakterek esetleg tobb kepernyosoron
keresztul is elmozdulnak. Ha a befras vagy beszuras soran
a kepernyosor betelik, egy uj, Ores kepernyosor ad6dik
hozza a bekezdeshez. Ha a kovetkezo kepernyosorban mar
egy masik bekezdes talalhat6, akkor az editor innen kezdve
minden sort eggyel lejjebb leptet, beszur egy ur&s sort,
majd ezt hozzafuzi a bekezdeshez. Ebbol azt a tanuls^got
kell kiemelni, hogy az editor soha nem fuz ossze ket be-
kezdest

!

Ha a karakterek kiejtese, vagy a bekezdes vegenek el-
hagyasa, torlese sor^n a kepernyosor utols6 karakter-
pozicibja felszabadul, akkor az editor az ezt kovet6 meg-
uresedett sort a bekezdes v^gerol kitorli, az alatta levo
sorokat pedig eggyel feljebb lepteti.

Ha az editornak a k^pernyo nemletezo 25. soraba kene
frnia, akkor mukodesbe lep a „rolI" funkci6, azaz a k^p
folfele gorgetese: minden sor eggyel foljebb lep, a 24. sor
pedig uresse vSiik. Ez tortenik peldaul akkor is, ha a kep
utols6 karakterpozfci6jaba irunk.

Fontosnak tartjuk megemliteni, hogy a kurzor lefele moz-
gatasaval nem lehet a roll funkci6t kivaltani, valamint az is

lenyeges, hogy a roll funkci6t nem lehet kikapcsolni.
Az editor input alatt tetszSleges szerkesztesi muveletek
elvegezhet6k a keperny6n, amig a bevitelt a RETURN
billentyuvel le nem zSrtuk. Az aktualis input sor az a be-
kezdes lesz, amelyikben a kurzor a lezaraskor volt. A kep-



ernyore egyszer kifrt karakterek - akar input, akar output
(rta oda - tobbszor is beolvashat6k, akar kis im6dosft3sok-
ka! is.

Az outputtal kifrt vezerlokarakterek aitalaban olyan hatast
v^ltanak ki, mint az input soran hasznalt megfelelo vez6rlo-
billentyuk. Harom kivetel van:

1- 10 = OAh (LINE FEED, CTR + J)

Csak outputn^l van hatasa. A kurzort a bekezdest kovet6
sorba viszi, mfg az oszloppoziciot v£ltozatianul hagyja.
Szukseg eseten a roll funkci6t is vegrehajtja.

2.13 = ODh (RETURN)
Input eseten a bevitel lezaras£t jelenti. Outputnal a kurzort
a sor elso poziciojaba viszi, igy az oszloppozicio 1 lesz,

a sorpozicio valtozatlan.

3, 27 = 1Bh(ESC)
Csak inputnal van hatasa: a hivo programnak egybol at-

adja az ESC k6djat. Ha a CTRL billentyuvel egyutt nyomjuk
le, akkor a „STOP" hibajelzest is be£lh'tja.

A tobbi vezerlokarakter input es output eseten is azonos
hatasu:

4=04h CTRL+D, RIGHT
5=05h CTRL+E, UP
7=07h CTRL+G, SHIFT+DEL

8=08h CTRL+H, DEL

9=09h CTRL+I

11=0Bh CTRL+K

14=0Eh CTRL+N
19=13h CTRL+S, LEFT
22=1 6h CTRL+V, INS
24=1 8h CTRL+X, DOWN

kurzor jobbra
kurzor fol

a kurzorpozicioban levo
karakter kiejtese

a kurzort6l balra levo
karakter kiejtese

a kurzor a kovetkezo
TAB pozicioba: 1, 9,

17, 25, 33, 41, 49, 57
torles a bekezdes v6-
geig
uj bekezdes beszurasa
kurzor balra

karakter beszuras
kurzor le

AZ EDITOR RENDSZERVALTOZO

I

ASCII-MAP 1600 byte, cime 256=1 OOh
A kSpernyore irt karakterek ASCII k6djat t£rolja. Egy-egy
sorhoz 64 byte tartozik.

$INK 1 byte, cime 2893=0B4Dh
A szi'nfelbont3st6l fuggoen az als6 egy, ketto vagy negy
bit a tintaszfnt (palettakddot) adja.

Kozos v^ltozo a video rutinnal.

$PAPER 1 byte, cime 2894=0B4Eh
Mint a $INK, csak a hotter (papfr) szmSre. Kozos valtoz6
a video rutinnal.

LOCK KEY 1 byte, cime 2918=0B66h
Az aktualis kurzor (LOCK) Sllapotat mutatja:
0 normal karakterek (LOCK, normal kurzor)
1 nagybetuk (LOCK+CTRL, inverz C kurzor)
2foiyamatos shift (LOCK+SHIFT, inverz S kurzor)
8 alternate karakterek (LOCK+ALT, inverz A kurzor)
Kozos valtoz6 a billentyuzet rutinnal.

Cseh Tibor

KISBETUK A GRAFIKUS KEP-
ERNYON C16, PLUS/4

Bizonyara sokan bosszusan tapasztalt£k m£r, hogy a
grafikus kepernyon nem lehet kisbetQket haszn£lni. Erre
van egy viszonylag egyszerG mego Idas. A 740-es cfmen
($02E4) tafalhato annaka cfmnek a felso byte-ja, ahonnan
a CHAR utasftas a karaktereket olvassa, ha a grafikus
kepernyore ir. Ez aiapesetben $D0, mivel a karaktertar
kezdoci'me $D000. A problema azert van, mert ha a kis-

betus uzemrnddba vaitunk, az interpreter nem frja £t ezt
a byte-ot $D4-re, vagyis a kisbetQket tartalmazd karak-
terkeszlet cfm£nek felso byte-j£ra. Ez a mddszer akkor is

mukodik, ha uj karakterek haszn£Iata eseten a grafikus
kepernyon akarunk frni veluk. ilyenkor is az uj karakter*
keszlet felso byte-jat keif POKE-kal a 740-es cfmre befrni.

Gr6sz Attila, B<§kescsaba ^

ATARI 600/800 XL
UNIVERZALIS MAGNO RUTIN

Az Atari g^peknel kdnyefmetlenseget okoz a ta>terulet
egyszeru magnoramentese.
Az egy€bk£nt is nehezkes szekvenci^Hs file minden egyes
blokk kiviteie utan hosszu szunetet tart.

Az a!£bbi rovid szubrutin segit a problemSn. Egy rovid
ge~pi kddu rutin a magja, mely az oper£cios rendszer
CfOft/fAiN rutinjat haszndlja fel. Aikalmas tetszoleges
cirntol kezdve tetszoleges hosszuscigu memoriaresz mag-
noramentesere es beolvasasara a BASIC programok
C$AVE-I£sertek megfefelo sebesseggef. Gyiri programok
fejreszet is beolvashatjuk vele v^zsgilat celj^bol.

A programot bebillentyuzes ut^n LIST "0 \" parancs segft*
segevel mentsuk kazettara.

fgy ENTER "C:" paranccsal bfirmilyen programhoz csa-
toihatjuk, csak ugyeijiink arra, hogy ne legyenek azonos
sorszamok. A 10-15 sorokat csak egyszer kell v^grehajtans,
ezek a foprogramhoz keruljenek.

A szubrutint GOSUB 10 000 utasftj§s$al hfvjuk meg. Elotte
adjunk ^rt^ket a param^tereknek a kdvetkezokSppen

:

IVTOD = 4 : o!vas£skor
IVTOD = 8 : fr^skor
Mf$ : kezdocim
IVTL : hossz

Remelem, sikerult valamivel k^nyelmesebbe tennem a
haszndlatgt.

Brosig JSnos, Szombathely, Bokai u. 131A

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasoif

10 DIM C*(30) :C*<2B,29>-=" "

11 DATA 162,48,104,104,104,157,66,3
12 DATA 104,157,69,3,104,157,68,3,104
13 DATA 157,73,3,104,157,72,3,32
14 DATA 86,228,96
15 FOR 1=0 TO 27: READ XsPOKE ADR <D$> +1 , Xs
NEXT I

10000 REM MOD MS ML
10020 POKE 764,12
10030 0PEN#3 , MOD , 1 28 ,

"C s

"

10040 X=USR<ADR(C*>
. ,MOD+l,MS,ML)

10050 CL0SE#3
10060 RETURN
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kidolgozasahoz. Kdzben 1985.
vegere otthon elkeszult a sajSt
g6pem - ez persze „kisipari"
kivitel volt, az aramkors lapokat
m6g kSzzel rajzoltam, §s doboza
sem volt de j6l mukodott.
- A 02 szamu rajzok - mondja Ur-
ban Kornel - mar a g6p itt kgszult
valtoztatasanak terveihez tar-
toznak. Eredetileg modulrend-
szerben akartuk megvalosftani,
sot el is kezdtuk az elkeszft6st.
Azutan kiderult, hogy ez tobb
ok miatt kivitelezhetetlen : a mo-
dulok kozotti csatlakozdk na-
gyon dragak lettek volna, 6s az
§rintkez<§si hibakat sem tudtuk
kikuszobolni. Elkezdtunk elvesz-
ni a reszletekben, rnfg azutan ra
kellett jonnunk, hogy a g6pet
csak egyseges egeszkent lehet
megvalosftani.
K£s6bb azutan a fejlesztSsi munka-
kat e gepnek rendelt£k ala: a 03.
terv tartalmazta az aramkor CPU
kartyajat, a 04. az interface-kartyat,
a 05. pedig az EPROM-egetot.
- Az EPROM-6get6 gyartas^ra
eloszor kerestunk vallalkozot, de
v6gul is egyik ajanlattal sem vol-
tunk elegedettek. Emiatt don-
tottunk ugy, hogy inkabb onma-
gunk gyartjuk le.

Az iskola \6 partnerkapcsolatot tart

fenn tobb vallalattal - igy a Mikro-
elektronikai Vallalattal, az EMG-vel,
6s a Fotoelektronik-Novotrade GT-
vel 6k segrtenek az alkatr£szellci-

t^sban. Bizonyara ok is belattak, hogy
ez a szakma egyre inkSbb elmelet-
ig6nyess6 valik: olyan technikusokra
van szukseg, akik ertelmesen tudnak
gondolkodni, 6nal!6an kepesek dol-
gozni. A t^mogato intezmSnyek fel-

ismertek, hogy jobb technikusokat
tudunk kibocsatani, ha 6k is hozz3-
j£rulnak a korszeru felt<§telek meg-
teremt£s6hez.

A Mikro '87 kialh'tason
nagy sikerrel mutatko-
zott be a FORTH prog-
ramnyelvef ismero AD-
MIRAL '64 ti'pusu sza-
mitogep, amelyet Urban
Zottan, a budapesti
Landler Jeno Szakkdzep-
iskola erettsegizo diak-
ja es unokabatyja - az
iskola tanara Urban
Kornel epitett.

-Az iskola Computer Klubja mar
n<§hany hdnappal a megalakulas
utanatI6ptesajatarny6kat - emle-
kezik a kezdetekre Urban Kornel. ISIem

tudtuk nyomon kovetni, hogy ep-
pen ki mivel foglalkozik. Igy 1986
kdzepSn elhataroztuk, hogy min-
den fejlesztomunkanknak onallo
munkaszamot adunk. Ezek kozul
az elso egy 2K EPROM-ot 6s 1 K
RAM-ot tartalmaz6 rendszer
volt. A 02 sorszamtol viszont mar
kezdodnek a sikeres ADMIRAL-
g6p elozmenyei.
Urban Zoli veszi at a szot:
- Masodikos voltam, amikor a
Mikroszamftogep Magazinban
eloszor olvastam a FORTH nyelv-
rol. Megtetszett a kezelhetosege,
hajiekonysaga, gyujteni kezdtem
az ezzel kapcsolatos irodalmat,
es nekilattam egy FORTH-ban
programozhato g6p megSpfte-
senek. Nagybatyam is lelkesedett,
igy az iskolaban, a klub keret6ben
is hozzalattunk egy hasonlo g6p
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- Ez a szoba kicsit a senki foldje,
fuggetlen teriilet. - mondja Urban
Kornel, amikor belepunk a Computer
Klub szobajaba. Ugy tunik, hogy a
szakkozepiskola rendjehez kepest itt

nem keves engedmenyt 6lveznek a
di^kok: a falakon feliratok, poszterek,
Icitsz6lag otletszeruen kituzott sz<§mf-
t6gepes listak. A szetsz6rt rajzok, f6l-

kesz nyomtatott ciramkorok viszont
jelzik, hogy ez nem kozonseges diak-
klub: itt komoly alkotomunka folyik.

Ebben a teremben talalkozunk vegre
az iskolaban epitett Admirallal is.

Kulsore nem sokban kulonbozik a

megszokott BASIC-ben programoz-
hat6 gepektol.
- Valoban nem, hiszen a doboza
6s a billentyuzete egy leselejte-
zett, Videoton gy£rtmanyu VSD
47700 tipusu termin£lb6l szar-

mazik, fgy kulsore semmi sem
arulja el, hogy a doboz egy tel-
jesen uj gepet tartalmaz. Ez per-
sze a gep Sprtesekor is peremfel-
t&telt jelentett: a nyomtatott
aramkoroket ugy kellett kialakf-
tani, hogy azok beferjenek a do-
bozba.
- Mi ragadta meg onoket a FORTH
programnyelvben?
- K6t evvel ezelott, amikor elo-
szor hallottunk, olvastunk erroi a
nyelvrol, ugy n§zett ki, hogy ha-
talmas jovoje lesz. EI6be akar-
tunk menni a jovobeli fejlodSs-
nek, a szarmtastechnikai oktatas
holnapjanak. Elv6gre amikor
nekikezdtunk ennek a munka-
nak, szinte m£r mindenhol ok-
tattak a BASIC nyelvet. Ugy gon-
doltuk, hogy a FORTH frissit(§st

jelent majd. Kesobb aztan per-
sze kideriilt, hogy nem volt eb-
ben igazunk-de mas reszrol na-
gyon is megerte a gep kidolgozasa

.

- A legtobb iskolaban a fiatalok
alig erinthetik meg a szamftoge-
peket. Ha arra kivancsiak, hogy
mit tartalmaz a belsejuk, akkor
a tanarok inkabb szakkonyvekhez
kuldik oket, mert feltik a dragan
vasarolt geppeket. A mi gepiink
viszont olyan, amelyet nyugodtan
lehet vizsgalgatni, lehet rajta ki-
serletezni, hiszen a legdragabb
alkatresz ara sem tobb, mint
300-400 Ft.

Urban Zolit kerdezzuk: milyen prog-
ramokat frt az Admiralra?
- Az fogott meg a FORTH-ban,
hogy ez a nyelv nem dolgozik £1-

lando utasftaskeszlettel, hanem
folyamatosan bovftheto. Igy ez-
zel a nyelvvel kapcsolatban meg-
elegedtem azzal, hogy a g6pet
kidolgoztuk - a tobbi legyen a
programozok feladata. Az alta-
lanosan elfogadott, standard uta-
sftaskeszlet bent van a gepben,
ezentul minden a programozo
iigyessegen mulik.
Irtam azert persze egy-ket prog-
ramed is, fgy az EPROM-ggeto
programjat, azon kfvul n§hany
jat6k- 6s demo-programot, vala-
mint egy dissassemblert egy nrici-

sik processzorhoz - szoval eff§le
„apr6s£gokat" - mondja Zoli.

A nyurga 18 eves fiu 9. helyezest ert

el az idei Orszagos Szakmai Tanul-
manyi Versenyen - fgy felveteli vizsga
nelkul folytathatja tanulmanyait a

Budapesti Muszaki Egyetem Villa-

mosmernoki Kar&n. Jelenleg eSppen

egy uj gepet fejleszt, amely a megl6vo
Admiral '64-re 6pul, de rendelkezni
fog grafikus termin^llal, 6s lemez-
egyseget is lehet majd kapcsolni
hozza. Tovabbi tervei koze tartozik

egy CP/M oper^cios rendszert hasz-
nSl6 g6p, hiszen ez alatt a rendszer
alatt b3rmi futtathat6.

Urbcin Kornel elSgedett lehet az iskola,

illetve a klub eredmenyeivel.
- Valoban az lenn§k, ha egy-k6t
gond nem okozna almatlan ej-

szakakat. Az egyik az, hogy a je-

lenlegi oktatoi garda mar nem
tudja sem letszam, sem szakmai
felkesziilts§g ter6n kovetni ujon-
nan kialakult szakmai profilunk
fejlodeset. Hatalmas szuks&gunk
lenne egy felsofoku v6gzetts§gu
fiatalra, aki tanari allast vallalna
nalunk. A masik gondunk az, hogy
mi ugyan meg§pftettuk az Admi-
ral 64'-et, de ezt szinte sehol
mashol nem ismerik. Szeretnenk
megteremteni az elterjesztes le-

hetosegeit, illetve szfvesen at-
adnank a gepiinket - hiszen egy
ilyen oleso szamftogep, mint
ahogy mcir utaltam ri, szinte el-

ronthatatlan, annyira olesok az
alkatr^szei.

Taller Jozsef
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IBM kompatibilis gepek ugyeben eszmeletlen zur-
zavar uralkodik e pillanatban idehaza. Par honapja
megjelentek a hfradasok, miszerint v£ge a sotet
iizelmeknek, mert a hazai szerelesu klonokra olyan
kozponti tamogatast kapnak bizonyos cegek, hogy
attol azutan pillanatok alatt lezuhan majd az ar.
Vartuk, vartuk a zuhanast, am kozben gazdasagi
knzisunk folyamanyakent a megigert dollarkeretek
meghatarozatlan idore „eltuntek". Igy hat nem-
hogy zuhantak volna az arak, hanem meg a gepeket
is keresni kellett. Az arzuhanas kilatasai miatt a
maganbehozatal is lefekezodott. Mindenki vara-
kozo allasponton volt, s szokas szerint labra kap-
tak a r§mhfrek, hogy sehol sem lehet gepet kapni,
az arak erre szepen visszakusztak a tavalyi szintre.
Ebben a helyzetben erkezett el a BNV ideje. Mielott
kimentunk, elhataroztuk, hogy IBM-ugyben alapo-
san tajekozodunkodakint. Ogy v§ltuk-v6ljuk-, hogy
nagyon sok c§g kepviseloje ment el a nemzet-
kozi vasarra azzal, hogy szetnez: t€nyieg mit lehet
most kapni, mennytert §s milyen hataridovel. Mi is

egy ilyen tajekozodonak adtuk ki magunkat tehat.
IMem arultuk el, hogy ujsagfrok vagyunk. Egyszeruen
csak odamentunk a standra es erdeklodtiink. Mar
elore halljuk egyes cegek tiltakozasat: „ha meg
akartak valamit jelentetni, mi§rt nem kozoltek,
miert nem kerestek fol a sajto- es propagandaosz-
talyt?" Elore szeretnenk valaszolni: azert, mert
ugy gondoljuk, hogy a sajtoosztalyon keresztul ka-
pott informacioknal sokkal fontosabb az, hogy mi-
lyen informaciokat kaphat az egyszeru vasarlo,
mondjuk a BNV-n. Ugy gondoljuk, hogy amelyik
c§g olyan embereket allttott standjara, aki hamis,
vagy hianyos informaciokat tudott csak adni, ez a
c§g megerdemli, hogy ezek az informaciok jelen-
jenek meg veluk kapcsolatban.
Valoszmuleg olyan c6g is akad, amely be sem kerult
tablazatunkba. Veluk kapcsolatban is tiszta a lelki-

ismeretunk. A BNV szamitogepes tajekoztato szol-
galatatol ugyanis megkertuk az osszes szamito-
gepes ceg listajat. Aki nem volt benne,arra vagy ra-
bukkantunk setank soran, vagy sem. Vegiil is tfz
hazai PC forgalmazo kmalatabol valogattunk. Valo-
gattunk, mert voltak cegek, amelyek olyan sokfele
konfiguracioban hajlandok XT-t §s AT-t is szalif-

tani, hogy minden ajanlatukat nem akartuk kozolni.
Egyebkent a legtobb kiallfto keszsegesen rendelke-
zgsiinkre bocsatotta legfrissebb arjegyzeket, de
azert elofordult, hogy az arakat csak a hosszas ke-
resg£l6s utan elokeriilt illet6kes szoban tudta ve-
lunk kozolni. Volt, ahol nem sikeriilt valaszt szerezni
olyan „lenyegtelen" kerdesekre, hogy milyen inter-
face tartozik a konfiguraciohoz, vagy eppen azt
nem tudtuk meg, hogy a vetelar tartalmazza-e az
installalas es a garancia koltsegeit. Volt, aki a szal-
Iftasi hatarido megjelolesenel jott zavarba, 6s ko-
zolte velunk, hogy mint minden hazai gyarto, ok is

a harmadik vagy a negyedik negyedevben tudnak
szallftani, egyes konfiguraciokat pedig „majd".
(Az ilyen „konkr6tsagu" ajanlatok nem szerepel-
nek a tablazatban.)

JELMAGYARAZAT:
„mono"-val a monochrome alfanumerikus,
„szmes"-se! a szmes grafikus video illesztokartyat
6s monitort jeloltuk.
„R" RS 232, „C" Centronics interface-t jelent.

1. i i

! f~^nf~ ffi £k 1 ma? (S i wcp u a, |~J v_H s> Operati

v

IF
\ jf l tar/kbyte!/

i

i t iu 25v a. err ccrw hi i a k en 1 MYT T 1 256 13

I Ki ssz 6vetkezet IMXT II 256 13

1 MAT III 1 512 1 1

IData Manager

1 MT3B6 512 1 1

-H H

1 IBM PC/XT 640 13

1 Szami tastechni kai 1 IBM PC/XT 640 13

1 Ki ssz 6vet kezet 1 PC/XT 1 640 13

1 PC/XT 640 13

1 IBM PC/AT 1 512 1 1

1 IBM PC/AT 512 1 1

1 PC/AT 1 512 1 1

1

1 PC/AT
~H h

512
1

1 1

ie!conorg I MULT ITECH
-+-

1

ISzamitastechnikai 1 POPULAR 500 1 512 13

IKozos Valla! at 1 MULTITECH700 1

JHGE TURBO 1 640 13

1 MULT ITECH 1

1

1 ACCEL 900
-4 H

1 1 M
1

1 1

~+-

ICsepel Muvek ICsl6XT turb6 1 256 13

Transz-formatorgyar 1 Csl6XT turb6

CONTROLL
Ki ssz ovetkezet

MICROSYSTEM
Ki ssz ovetkezet

VIDEOTQN
Elektronikai
Vallalat

I

KSH SZOV

SZKI

SZ^MSZoV
Ki ssz 6vetkezet

IMC S6/A
IMC 86/W27
IMC S7/W

.4

IP-XT
IP-XT
1 P-AT
IP-AT

IvT 110
IVT 110
IVT 160
IVT 160

I IBM XT
JIBM XT
1 IBM AT 02
I MEGAMICRO XT
1 MEGAMICRO AT
H
1 PROPER 16

IXT
J AT

256

256
256
512

640
640
640
640

640
640
640
640

640
640
512
640
1 M

512

256
512

13

13

I 1

13

I

I t
I 1

13

13

II

I 1

~K
13

13

I 1

13

I 1

17

13

i 1
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I MENNYI?
L oppy ! Wi nchester 1 Videokartya I Monitor I Interface lAr I Instal 1 al as+Garanci

a

ISzallitasi
yyke 1 /Mbyte

H A -\

lezer Ft! Ft h6nap lhataridfi

30 k I mono 1 mono I
-

1 150 I 25000 12 1 2 honap
b0 k 1 27 szines 1 mono ! R,C

j

320 1 45000 12 ! 2 honap
,2 M 1 27 sz ines 1 szines

1

R,C
\

495 i 65000 12 1 2 h6nap
,2 M I 27

\ i

1
szines

1

I szines!
4 H

R,C
.— 4

950 1 120000 12 1 2 hdnap
\

H

b® k \ 20 1
mono 1 mono i R T C 750

b0 k I 20 szines 1 szines! R,C 790 1

b0 k 1 20 1 mono 1 mono I R,C
|

400 I 1 III.
b0 k ! 20 i szines ! szines! R,C 440 1

,2 M i 20 mono ! mono 1 R,C 1 1300 I

,2 M 1 20 l szines I szinesl R,C 5 1350 ! ! negyedev
,2 M ! 20 i mono ! mono ! R,C 1 550 1

,2 M I 20
H

szines 1 szines!
H -i

R,C
j

590 I

H ^

b0 k

1

1
-

! nlono
1 1

! mono ! 170
1

1

I

a vetelar 1 III.

*>0 k

1

I 20 ! szines I mono 1 R,C 310 i I negyedev
I I |

\

1 tartalmazza
,2 M 1 40

H
1 szines
1

1 szinesl
A H

R,C
-—+

—

750 I

i— 1 vege
-1 «

60 k 1 27 I mono ! mono ! R,C 367 1 a vetelar 1 azonnal
b0 k 1 27 1 szines 1 sz ines

1

R,C 1

1

390 1

H -
tartalmazza ! azonnal

b0 k I \ szines
^ 4

! mono \ R,C I J/ 1

1 23000 6 ! 1 h6nap
60 k 1 27 1 szines 1 mono 1 R ^ 0 275 1 26000 6 I 1 honap
,2 M 1 27 I szines 1 mono I

-\ i

R,C
H—

-

480 1 41000 6 ! 1 honap

[0 k
H

1 20 i mono 1 mono ! R,C 184 \ 30000 6 ! 1 honap
60 k I 20 szines ! szinesl R,C 234 I 1 1 h6nap
L2 M i 20 1 mono 1 mono 1 R,C 238 I 42000 6 1 1 honap
fcz M I 20 I szines I szinesl

\ -\

R,C 300 1

-i

—

! 1 honap

60 k

H
1 . 20 i mono ! mono ! 200 }

60 k 1 20 1 szines ! szines! 254 1 i 6-9
,2 M I 20 1 mono ! mono ! 260 1 ! h6nap
,2 M 1 20 1 szines ! szines!

H 4

314 1

H—
60 k

H
! 20 i mono ! mono 1

-— i—

-

750 1 1 2 h6nap
60 k t 20 ! szines 1 szinesl 850 1 1 2 honap
,2 M 1 20 1 szines 1 szines! 1350 ! 1 2 honap
60 k 1 20 1 mono 1 mono 1 350 1 1 azonnal
,2 M 1 20

H
I szines 1 szinesl

4 -1 H

495 1

H

—

1 azonnal

20 k 1 20 i mono ! mono !

-

—

i

290 1

H— 1 azonnal.

60 k
-H

1 27 1 mono
-i i

( mono 1 350 ! a vetelar nem » 1-2
,2 M 1 27 1 mono ! mono ! 620 1 tartalmazza i honap

-1
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nioaja pi., hogy az RST utasitas utSn mmdig hexadecimS lis szSmot fr (az emlitett mu 1 28 oldalan fr prm!\
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St "^"J 6rtelme2i s*b. Arr6l viszont nem fr, hogy hogyan lehrt kHavftani ^s6g k6rj6k fel a szerzot egy rovid cikk megfn§s<§ra, melynek alapjan a program tSkltetMftteft m***** ' hoov nem csak en hasznalom I DISTRoVl 48 p^amo^
foglalnS a helyet a BIT-LET-ben egy ilyen jellegu cikk. SegftsSgiiket el6re is koszonom.

Hirth Tibor, 6430 BacsalmSs, Szt. IstvSn u. 6.

A „Rutinr6l rutinra" c. konyv (LSI
ATSz. 1986) 128. oldalan val6ban
hivatkozas tortent a Distron disas-
sembler program egyik legfontosabb
hibajara, vagyis arra, hogy decimSlis
output (kijelzes) eseten is hexa-
decimalisan jelenik meg nehany gepi
k6du utasitas, s ez gyakran zavar6
lehet programjaink visszafejtese koz-
ben.

A hibakereses es -javit^s elott nem £rt,

ha sz6lunk nehany sz6t a prog-
ramr6l, ill. annak felepiteserol. A mu-
kod^sre reszletesen nem terunk ki,

hiszen ez megtalalhatb az emlitett
konyvben.
A Distron elonyei:
• alkalmas decimSlis/hexadecimalis
disassemblalt lista kijelzesere

• a dissassemblSIt lista nyomtatora
kuldheto
• az RST 08 es RST 40 (HEX RST 28)
utani disassemblalt lista helyes („defb"
szerkezetek)

• ^thelyezheto a mem6riaban
• kezelese rugalmas, egyszeru
A Distron felgpitese:
A Distront k6t, jcf> I elkulonitheto reszre
bonthatjuk (l-ll). Az I. resz maga a
disassembler, a II. resz pedig az cit-

helyezo mechanizmus. A disassembler
belepesi pontja a 60000 (HEX-EA60)
dm. Az 1. blokkban tortenik a kep-
ernyo megnyitasa, majd a DISTRON
copyright es a menutabla bejelentke-
z6se. Ezt kovetoen harom adat be-
kereset oldja meg a program - sorban
a hexadecimalis/decimalis kijelzes be-
cillitasat, a disassemblaland6 terulet

startcimet, vegul a disassemblaland6
terulet vegcimet. Ekozben kulonbozo
szubrutinok kerulnek meghfvasra,
amelyet a 2-vel jelolt blokkban talal-
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hat6k. Ezek a szubrutinok inicializaljak
a BASIC vSltozoteruletet, itt munka-
teruletet alakitanak ki (ezert torli a
DISTRON - ha meghivjuk - a BASIC
valtoz6kat). Itt tortenik a parameter-
vizsgalat, s a begepelt adat vagy adat
kodja egy megfelelo regiszterbe ill.

60000 (EA 60 ) 1.

I.
<

60111 (EACF) 2.

60309 (EB95 )

3.

II. <

62912 (F5C0 ) 4

6 3098 (F67A ) 5.

regiszterparba kerul. Az elso adat-
bekerest (h/d = hexadecimalis vagy
decimalis kijelzes) kovetoen a 62897
(HEX F59F) cimre 1 ir6dik be decima-
lis esetben, ill. zerus, ha hexadecim^lis
kijelzest kertunk. A masodik adat-
bekerest kovetoen a 62873/74 (HEX
F599A) mem6riahelyekre kerul a
startcim ert<§ke, ill. a harmadik adat-
beker<§st kovetoen 62875K/76 (HEX
F5A1/A2) mem6riahelyekre irodik be
a disassemblalando terulet vegcime.
A 3. memoriaterulet a disassembler fo
vegrehajtoja. Gyakorlatilag ez is ket
j6l elkulonitheto rSszbol all, de nines
ertelme elesen elhatarolni. A 60309-

61583 (HEX EB95-F0) terulet a ve-
zerlo resz. Itt tortenik a vizsgalt me-
mdriablokk visszafejtese, a megfelelo
kodokhoz a megfelelo mnemonikok
hozzarendelese, -majd a h/d vSlaszt^s-
nak megfeleloen kijelzes a kepernyon.
A 61584-62911 (HEX F091-F5BF)
terulet gyakorlatilag adattablSzat.
Elso reszeben felhaszn£!6i adatmezot
talalunk, majd a 61668 (HEX F0E4)
cimtol kezdodik a Z-80 mnemonikok
tarol^sa stringent. Az els6 tSrolt
mnemonik a „nop", ezt koveti az „ex
af, af" es fgy tovabb. Ha visszafejtjuk
a memorial azt tapasztalhatjuk, hogy
az adatmezoben nem tiszt^n mutat-
koznak a szovegk6dok, ezt a program
keszit6i a program egyszerusites^re
vezettek be. A mnemonikok utolso ka-
rakter^nek van ugyanis 128-cal na-
gyobb k6dja.
PI. a #,nop" a kovetkezokeppen
mutatkozik:

61668 (H-F0E4) - 110 »n M

61669 (H-F0E5) - 111 «0 "

61670 (H-F0E6) - 240-128=112 "p"

A Distron masodik f6 resze (II.) az
athelyezo mechanizmus. A 4. blokk
az athelyezo program vez^rlo resze.
Itt a 62945/46 (H-F5E1/E2), vala-
mint a 63004/05 (H-61C/1D) cime-
ken kell megadnunk az Sthelyezni ki-
vant kod kezdocim^t, 6s a 63007/08
(H-F61F/20) cimeken az ^thelyezni
kiv^nt k6d hosszat. Eredetileg itt

60000 es 2912 lett beallitva. Az 5.
blokkban helyeztek el azoknak a me-
m6riahelyzeteknek a cimeit amelyeket
at kell szSmoltatnunk az athelyezes
utan, hogy a program athelyezett v^l-



tozata is probl^mamentesen mukod-
jon.

A hibakereses:
Tudjuk, hogy a program fo hibcija az

RST utani szSmjegyek cilland6an

hexadecimalis form^ban torteno meg-
jelenitese. Els6 I6p6s: megkeresni az
RST stringet az adattciblcizatban. Tesz-
szuk ezt azert, mert az RST az egyeduli
utasftcis a Z-80 gepi k6dj£ban, mely-
nek mnemonikja ketszamjegyu szcimot
is tartalmaz. Felt<§telezhet6, hogy a

gyart6 a tablcizatba a hexadecimalis
szSmparametereket helyezte el, s igy

a mnemonik megjelenitesekor ez min-
dig ebben a formaban fog szerepelni.

Mis utasitas eseten azert nem proble-
ma, mert az utasitas melle tartozo k6d-
^rt6k a h/d valasztasnak megfele!6en
sz3mit6dik ki, ill. va!6s formaban jele-

nik meg.
Ha v£gigpasztazzuk a mem6ria
megfelelo terulet£t:

10 FOR i = 61584 TO 62911
20 LET a = PEEK i

30 IF a > 128 THEN LET a = a - 128
40 IF a < 32 THEN LET a = 32
50 PRINT i , PEEK i ; " ";CHR$ a
60 NEXT i

hamar felismerhetjuk a kovetke-
z6t:

61947 114 r
61948 115 5
61949 244 t
61950 186 el v£laszt6
61951 48 0
61952 176 0 RST 00
61953 48 0
61954 56 8 RST 08
61955 163 el v£laszt<f> kbd
61956 49 1

61957 176 0 RST 10
61958 49 1

61959 184 8 RST 18
61960 50 2
61961 176 0 RST 20
61962 50 2
61963 56 8 RST 28
61964 166 el v&laszt6 kbd
61965 51 3
61966 176 0 RST 30
61967 51 3
61968 184 8 RST 38
61969 58 el valaszt6 k6d

Feladatunk egy^rtelmu, a h/d valasz-
tasnak megfeleloen az itt Iathat6 teru-
letet a megfelel6 k6ddal toltjuk fel.

TSrjunk vissza ism£t a program 1.

blokkj£hoz.

17,112,244
1,31,0
205, 12a, 235 CALL

i

205,48,235 CALL 6020860041
60044
60047
60049
60051
60052
60055

60060

60064
60065

205,38,235
246,32
254, 100
32,7
62,1
50,159,245
24,8
254,104
32,4
175
50, 159,245
17,143,244

CALL 60 193
32

Itt rogton a szemunk el6 tcirul a prog-
ram egy masik hibaja is, vagyis az,

hogy a h/d valasztast kovetoen akkor
is tovabb engedi a program futasat, ha
h-t6l es d-tol eltero karaktert adtunk
meg. Nyenkor az eppen a mem6riaban
levo ertekek szerint fog tortenni a ki-

jelzes. Ebbol adodoan a 60062 ci'men

levo ugr6 utasitast meg kell valtoz-

tatni, jelen esetben a 60032 cimre.

A helyes adatblokk elhelyezeset csak
ugy tudjuk megoldani, ha a h/d va-

lasztcis utan lehetoseget biztositunk

egy kiugro utasitassal az adott blokk

atmozgatasara.

60032

59946 < EA2A

)

59958 (EA36)

5997S (EA42)

599S2 CEA4E)

59994 (EA5A)

60052 (EA94)

60065 CEAA1)

60068 (EAA4)

Az 59970 cimtfil elheiyszett
a 61957 cirnre

adatblokk

Az 599S2 cimtfil elhelyezett adatblokk
athelyez^se a 61957 cimre.

Az RST utani decimal is szamjeqyek kodjai

Az RST atani hexadecimalis szamjegyek kodjc

Distron meghivasa

"call 59946"; "d" valasztasa eseten
cimen szubrutin hlvas tcrtenik.

59946

"call 59958": "h" valasztasa eseten az 59958
crimen szubrutin hivas tort^nik.

Ettfil a c£mtai kezdve a program val tozatl art-

Az adatblokk athelyezeset LDIR uta-

sitassal oldottuk meg. Az athelyezo
mechanizmust es az adatokat itt kulon
nem reszletezzuk, azt az atjavitas utan
a Distronnal, sajat magaval meg-
tekinthetjuk. Egy fontos dolog: az uj

indft6 cfm az 59994 (HEXEA5A) lett!

Meg egy problema tisztazasa van
hatra, a Distron athelyezhetoseget az
uj, javitott valtozattal is lehetove kell

tennunk!
Az athelyezo mechanizmusban a meg-
felelo helyeken (Id. elobb) at kell

irnunk az athelyezendo blokk kezdo-
cfmet 60000-r6l 59946-ra, az £t-

helyezni kivant blokk hosszat pedig
291 2-rol 2966-ra. Az atszamitashoz
tarolt cfmmezot hatrabb kell tolnunk
annyiszor ket byte-tal, ahany uj ab-
szolut cfmhivatkozast tartalmaz a prog-
ram, majd ezeknek az ertekeit (also/

felso byte) el kell helyezni az adattabla
elejen.

Mindezek utan nezzuk meg az itt em-

h'tett muveleteket vegrehajto BASIC
segedprogramot es mukodeset.
1. Toltsuk be a DISTRON-t;
2. Gepeljiik be a kovetkezo olda-
lon levo BASIC programot:
A 10-60 sorok vegzik el az athelyezo
mechanizmus es az athelyezeshez
szukseges adatok elhelyezeset a me-
moria elejen. A 70-100 sorok a

DISTRON elso reszet modosftjak, be-
szurjak a „caH" utasitasokat, atirjak az
ugro-hivatkozcisokat.

A 1 10 sor az athelyezo mechanizmus-
ban a 1 1 ftj a be a kezdocfm es hossz er-

teket.

A 120-1 50 programsorok az athelye-
zes utan atszamitando cimek tablaza-
t^t hozzak rendbe.
A 160-210 sorok a bejelentkezo cim-
lapot irjak at.

Az 1000-1020 programsorok segit-

segevel generalhatunk egy olyan k6-
dot az 50000-50010 memoriaterule-
ten, ameiy bemutatja az osszes RST

NZ, 60660
A,l
(62879) ,ft

60B6S
104
NZ, 60068

;ha "d M-t g£peltunk be,
; akkor a 62879 cimre
; 1-et irunk, miskul onben I

;ugr4s tovabb

h" beg£peI6se eeettin
62879 cimre serust

A ; irunk, maskul onben
(62879), A ;ugr£s tovAbb a 6006S
DE, 62607 ;cirere

Barmely program bonyolultsaga addig fokozodik,

amig tul nem no programozdja kepessegein !

(Murphy torvenykonyve)
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3 OSSifi,
utasftas helyes mukodeset a DIST-
RON-nal.
Ha* a DISTRON a memori^ban van,

adjuk ki RUN, majd GOTO 1000 es

ezutan RANDOMIZE USR 59994.
Valasszunk ,,d"-t, kezdoci'mnek ad-
junk meg 50000-et, vegcimnek
5001 0-et, es meglatjuk a DISTRON
helyesen mukodik.
A javftott program kimentese a
kovetkezokgppen lehetseges:
SAVE „DISTRON-2" CODE 59946,
3540.
A program tovabbra is a RANDOMIZE
USR 62912, majd az ezt koveto
cim megadasaval helyezheto at. Fi-

gyelem! Athelyezes utan a DISTRON
fog indulni! Az athelyezett k6d ki-

mentese: SAVE „DISTRON-2," CODE
xxxx, 2966 utasitassal lehetseges.

Rucz Lajos

IS FOR i =5994-5 TO sgqo-^
=L& R EL P.D a
3>3 POKE i , a
4-S NEXT i

"t>g"TP* 33 , 58 , £3 4- , 17 , 5 .. 242 .. i , J.
c±

j_
v:< c'o 7 ., 176 i=<i& 1 . 33 , 78 , S3 4- , IT * 5 S4*2 , ± f 1 -^i f kj , S37 , 175 , 2®1 '

'

fc>0 DHTH IS2 t 5S . 138 ,51 , 173 . 52 a
|.« J-SS'SS'iff^iS®' ISS , 176:49 , iS4!5® .-• 50 ., 56 , i&o ..51 , 176 .51 . £©4.

'

7 e> fop i — sssss 7 o s©©s7 : p5k eti —©) , PEEK i : NEXT iS0 FOR i =60058 TO 60067- ROKIE
f
- i -3) PEEK i : NEXT 230 POKE 60852,205: POKE 5SS5^
4-2: POKE 5Q054 .. £34S5 : POKE 50055 \ 54, •

4- "

'

100 _ POKE 5004-5 . I©
1 : POK E 3 ©OS O , 22 1
1 i0 PO K.E 62945,42

34 ; POKE 5 3004' , 42

PO K.E 50 ©65 t 2POKE 6006 7 ., 23
POK 6 OO35

4 : POKE 630.0 7 , 15^120 FOR
% ^ _
14 0 rOR i — 5« 309 S

P '•-}KE bc-yiS . 2POKE 53005 , 2 3
PO K E 6 3 0-O3 ,11T O 5 3= 1 12 3T EP -

5-12 , PEEK
_ *2 OK —

l?z>^ DhTh ^=-'34 , 4i

53 12:2

234
= ' i2f ' f ••

S34, 123 , 234 , 129 , 234 , 132 .> 234 135 234 146 , 234 • 14Q , 2-";4 ' 15Q ... 234 .. 162 , 234 '
• ^ ^ ~

16© FOR i =52593 TO 62705- RE ft E>°OKE x . .=f : nEXT i
_ 170 uRT M 63 ,73 , S3 .64 , 32 , 79
•=1

.-. 66 ., 32 ., 50 .. 46 -. 46 "

IPO EUR i =52741 TO 62747- PER Da : POKE i -. a -. NEXT i130 DRTR 45 , 35 • 32 • 82 - 117 2^ 3 a
^=.'0-0 FDR i=5-2755 TO 52759' REWDa A POKE i , a : NEXT i

"*

S i «4T DhTh _ 56 , £'3^_^'4- 4 5 76 , 6 9 , 5-4 , 3
*~22 0 " ST 6 P ~ * * - ' ' *

5
100-0. RESTORE 1020
10^5 r-«_:R i =500.0© TO 50©1©10 10 REfiD a : POKE i ,a • NEXT i1020 £> h'T R 199 . 207 . 55 , 215 , 223 -"~;1

Egyes programok komfortjat jelentosen
novelhetjuk, ha lehetove tesszuk az er-

tekes kepernyotartalmak kinyomtata-
sdt. Ez az un. hardcopy-funkcio a
HT-1080Z gepeknel adott, a maso-
laton csak a 128-nal kisebb ASCII-kodu
karakterek jelennek meg - a felgra-
fikus jelek nem.
Pedig ha erre a feladatra D-100-as
nyomtatot hasznalunk, a teljeskdru
masolas is megoldhato, hiszen a ket
eszkdz grafikus karakterkeszlete illesz-

kedik egym£shoz.
Erre mutat be egy igen egyszeru meg-
oJdast az al£bbi program.

A mukodes megertesenek segftesere szamos
megjegyzes kerult a listaba - ezek terme-
szetesen elhagyhatok.
A 140-es sorig egy k£perny6tartalom letre-

hozasa zajlik. Hogy ez eppen ilyen lett,

annak oka nem az oncelu gyonyorkeltes,

hanem az. hogy alfanumerikus - grafikus

jelek es sz6kozok mindenfele kombin^cidja
eloforduljon.

A l^nyegi resz a 190-es sorban kezd6d6
szubrutin.

A 200-220-as sorokban egy-egy kepernyo-
sor karaktereinek kiszedese es sz6tv£ioga-

t^sa tortenik: a k^t string egyik^be az epp
odaval6 karakter, a masikba a megfelelo
sz6koz kerul. Ebbol is sejtheto, hogy a

nyomtat^s k6t menetben tortenik: eloszor az

alfanumerikus sore, majd a kccsi visszavitele

ut^n ugyanonnan a 2 feisorb6l 6sszetev6d6
grafikus sore\ A feltetelek kikiiszobolik ures

sorok „fr^sa" eseten a kocsi felesleges moz-
gat^s^t.

A 240-es sorra csak akkor van szukseg,
ha a nyomtatohoz adott segedprogram nines

betoltve - egyebkent a 270-es sorban a ko-

csi vissza" ut^n megtort^nik a soremeles is.

(Ha a segedprogram is be van toltve es a

240-es sor is benne marad a programban
akkor printeleskor 1-1 ures sor lesz minden,
kiprintelt sor ut£n.)

A program BASIC ugyan, de a nyomtat6
miatt megsem tunik lassunak. A CLEAR600
soknak tunhet, ^m fgy nem telik sok id6

a stringmuveleteknel a helykeres^ssel.

S Z A M ITASTECHN I KAI M E LLE KLET-1 987 JUNIUS

PROGRAMA'A'NLAT:

HT~1082^Z + D100
GRAFIKUS HARDCOPY

10
2%
2Q>

40
S»
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

* •» it >a •](•x it- «•x y{ •»« k % «• * «• jf «k )( )} « •)(•m n jf » jf )t- x « )t >t •):• .){ •):• •)(•« km .);• ->c- •)(• « •)(•»

w

9 ** lit 1080Z - D 100 Graf ikus harcicop:,j **
f X •](•« ]<• )k Ik «• •» •« •)(• if •)( «•)(• •)(• V, *•*•« •)(• •)(• •)(• •}( if if N if X- « K « )C «H Of if if if -if -X if X- X- if if if

' w?a*BWRa Timar Ferine r Saentea v "8704» «ss=5««'»as=w

CLSs CLEAR 300;: DEFXNT I--L
lw»*1234567890 w

s J^"ABCDEFGH:U" n K«=«" i ftW/f&» <) 0; ::
- 2 J»30

fS NEXT
3«-J*6SINCM>/2s SET (Kv L) " NEXT

FOR t*0 TO 7s PRINT IW?jK*KKy" "?X*fPJs
F8R M~0 TG 6 ,, 28 8TEP 1 /J i: K~ 62 -J* 8S < M )

u
«

F0RI*18 TO 112s SET (If 1/3) ! NEXT
BET <0 v 0) s SET <0 v 47) B SET ( 127 , 47) s SET < 127? 0) a » Sarok jp I.pI<

PRINTS 972 r "H T 1 0 8 0 Z -- D 1 0 0 H A R D C 0 P Y
BOSUB 190
A>:-INKY:«s IF INKEY :<>:-"" THEN 160 ELSE CLSs LIST
* Hard copy-rut in

K«»CHR« (128) 2 K-253:: L^15360s ' Br.space* pFintot party !<ep
FOR I«0 TO 153 lKw*^« J:^«"« FOR J«0 TO 63" L*fc»CHR*c (PEEK 0 +
IF Lw<K:« THEN rsc*lK*U«| Ji^jx+CHRw <128> ELSE lK*tw+"

' J:

NEXT ~ » A sor kar aktereinck s^ctval ocjatasa (I»»alfan. Jw-orar.. )'

IK««8TRINGK <6 » 32 ) + 1x s jweSTRING»<6f 128>+JX3 » Baloldali Marqo
OUT Krl0s ? Soremeles (betoltott il 1esztop rog

r

om eseten nen kel^i)
IF l:«< >STRING:<>:<70y32) THEN LPRINT I«»8 " AI Panaw sor i rasa
OUT K»13s OUT Kr27s OUT K»54s » Kocsi vissza» grafikusba valt
IF J«<>STRING:o:<70 y 128> THEN LPRINT J:<>: ELSE LPRINT K«i * Oraf
OUT K ? 27s OUT Kv53" NEXT * ' AlfanuMer ikusba valt. uj
FOR 1-0 TOSS OUT Kyl0a NEXT " RETURN :> 6 soremeles @

?erntja
• I ^6 4-J-

v

josor

keatdet

* 234567890ABCDEFGHI J ! *:<-:X4: " ( ) * 2

1234567890ASCDEFGHIJ ! *»X&' O*

S

1 23456789«»U EFGHI J

!

%xX& 9

1234567090ABC**
1234567890ABCHEFI
1 234567890ABCDEF
1234567890ABCDEF
1 234567890ABODE?

1

2

34567890ABCDE SHI J I
?

( ) «•

:

1 234567890ABCDEFOH I J ! » < ) •)(- s

567890ABODEFGHI J ! f«X«c» < ) x s

...Ifi^ wmsMFm 1 j ! *»x* y
( ) K- s

12345678*H,
t
BCSEF6HI J !*«X«, ' 0*3

1234567890% BEFGHIJ ! :|j:yX*< " ( ) x 1

1 234567890AB%dEFGH I J ! ' < > x

:

4567890AB |3EFGHIJ ! #»X& ?
( ) x s

H T 1 0 8 0 Z 10 0 H A R D C 0 P Y
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REIMDEZES
1. feiadat: Keressiik ka N sz£m koziil a legnagyobbat (leg-
kisebbet) I

10 INPUT N
15 DIM A<N>
20 FDR TO Ns A ( I ) --RWD < 1 ) *100si PRINT
A <I) , 2 NEXT I

1013 MAX«A<1)
110 FOR I»2 TO N
120 IF A(I)>MA THEN MA—A ( I

)

130 NEXT I

150 PRINT: PRINT MA
A 20-as sort altalaban INPUT-tal hasznaljuk (INPUT A(l)), de a

program oktatas^hoz az RND sokkal gyorsabb! A legkisebb elem
keresesenel a 1 20-as sorban megfordul a relaciojel.

pi. frjuk ki, hanyadik elem(ek) bizonyult(ak) legnagyobbnak! Ket
szam maximumat elfiallftja az alabbi aritmetikai kifejezes:

MAX(A,B) = (A+B + ABS(A—B))/2
MIN(A,B) =(A+B—ABS(A—B))/2
A fenti 6sszefugg6sek gyakorlati jelent6sege nem egyerteimu, csupan
erdekess£gkent emlitettuk meg. Megjegyezzuk, hogy amely g£pen
van DEF FN (X,Y) - peldSul az uj HT-n, azon fgy £llna e\6 legegy-
szerubben negy szam maximuma:
MAX(X, Y, U, V) = FNA(FNA(X,Y),FNA(U,V)),
ahol DEF FNA(A,B) = (A+B—ABS(A—B))/2

2. feiadat: Rendezzunk N szamot nagysig szerint!
Visszavezetjuk a feladatot az eloz6re:

10-20. sorok az el6z6bol, a tobbl:

m INPUT N
15 DIM A <N)

.20 FOR 1*1 TO NsA(I)«RND<1>*100bPRINT
A(I> , s NEXT I

30 PRINT
90 FOR J«l TO N~l
100 MAX=A<J> sK»J
110 FDR TP N
120 IF A < I > >MA THEN MA«A < I > a K«*I

130 NEXT I

150 PRINT MA v s A<K)«A<J) s A(J>«MA
160 NEXT J
180 PRINT A<M>

A maximalis elemet mindig a r^szsorozat elejere visszuk (A(J)),
6s a tcvSbbiak kozott ujabb ^legnagyobbat" keresiink. L3nyeg<§ben
ez tort<§nik az atebbi j6val egyszerubb valtozatban (vo. Technika
1984/111. ill. Simonovits konyv 330-332. oldalak).

10 INPUT N
15 DIM A(N)
20 FOR tmi TO Ns A < I ) «RND ( 1 ) *100s PRINT
A (I) , 5 NEXT I

30 PRINT
100 FOR J^l TO N-i
110 FOR I»J+1 TO N
120 IF AU)>A<J> HEN A*A<?) sA<I)»A<J>*A
C3>«A
130 NEXT I

140 PRINT A < J), s NEXT J
150 PRINT A <N)

Hangsuiyozzuk a tanul6knak, hogy egyetien (N hosszu) FOR ciklus-

sal nem lehet rendezni!

F2. Hasonlftsuk ossze a kuldnfele rendezeseket!
F3. Rendezzunk stringeket (neveket) nevsorba! Figyeljunk kulon
a nem betd karakterekre!

F4. Tegyuk fel, hogy minden nevhez egyeb adatok is tartoznak (kor,

osztalyzat, fizetes, lakhely, stb). Gondoskodjunk arr6l, hogy a rende-
zett lista'ban is a megfelel<5 adatok keruljenek a nevek melle!
F5. Rendezzuk a neveket az egyes adatok szerint!

F6. Legyen N=10. Demonstraljuk a rendezett: a cser£ket bonyolftsuk
is le a k£perny6n. l-edik 6s J-edik elemek „vonuljanak" uj helyukre,
ha kell.

£V F\ \ G\ HP I A

3. feiadat: Tegyuk fel, hogy van egy N elemfi rendezett
listank. Szurjunk be egy tovabbi elemet a listalba, a meg-
feleld helyre!
a. megoldas. Eddigiek alapjan konnyen ad6dik:

Figyeljuk meg, N = 100 esetben hSny vizsgalatot (110. sor) vegez
a k6t program?
4. feiadat. Tegyuk fel, hogy van k6t sorbarendezett listank
/A(l) es B(J)/. Fesiiljuk ossze ezeket egyetien rendezett so-
rozatta

!

Valami hasonlora gondolhattak a ..Tippek es trukkok C-64-re" c.

DATA- BECKER konyv szerzoi, peldaui amikor a gyors rendezes
programjukat kitalaTtik. A kozolt BASIC program teljesen hibas, csak
egeszen specialis esetekben mukodik jol. Bizony, kiv^l6 konyvekben
is el6fordulhat tevedes,sajnos kital^lni sem tudom, mire gondolhattak
a szerz6k, igy a javitSs is rem^nytelen. A rendez^sekrol egy6bk£nt
sok erdekes 6s garant^ltan igaz dolog olvashat6 Lovasz-G^cs: Algo-
ritmusok. Muszaki Kiad6, 1981. konyv^ben. A 4. feiadat adja azt az
otletet hogy egy sorozatot a kovetkeztfkeppen rendezzunk: ket
reszre bontjuk, es ezeket kulon rendezzuk, majd a ket r^szt 6ss2ef6-
suijuk. Term^szetesen a ket r^szt is tovabb bontogatjuk, amig csak
lehet. fgy az eredeti feladatot elemek cserejere 6s osszefesutesekre
bontottuk.

F7. Rendezzunk 128 elemet sorba ily m6dori!

Tor6k Turul

10 INPUT
"A RENDEZETT LISTA E! .EMB2.nMA^ n

s N
15 DIM AXN+2)
20 FOR TO WsA(I)««r*IsPRXNT
A<I) ,5 NEXT I

50 INPUT "AZ m BZAM« ,r 5A
90 L«*N+i
100 FOR Imt TO NsIF A < I ) >A THEN
L>I js I^N+2
110 NEXT I

200 A ( N* 1 ) «A ( M ) s FOR I«*N+.l TO L+l STEP
-1 s A

(

XY~fo

i

1-1 ) s NEXT 1

210 A<L>»A*l\Ms|+i
250 FOR I«l TO Ns PRINT A(I);sNEXT I

b. megoldas. Egy l^nyegesen gyorsabb vaTtozat:

10 INPUT
n A RENDEZETT LISTA ELEMSZAMA« M

b N
IS DIM A(N+2)
20 FOR I»1 TO NsA( I >=I*I sPRINT
A ( I ) , s NEXT I

50 INPUT "AZ OJ SZAM«"5A
90 K*s0sU=N+i
100 M«INT( (K+D/2) s IF L-K< l-5 THEN 200
110 IF A<A(M) THEN L=Ms ELSE K«H
120 00 TO 100
200 A<N+1)=A(N) sFOR I^N+1 TO L-M STEP
-Is A(I)«A<I-1) 5 NEXT I

210 A<L)«AsN«N+l
250 FOR 1^1 TO N: PRINT A(I) 8 sNEXT I

Hasznaljuk az eloz6 feiadat b. megolda'sanak otletet!

10 INPUT "A mr RENDEZETT LISTA ELEMBZAM
A«"8N,M
15 DIM A<N+2> ,B<M+2> v C(N+M+2)
20 FOR S*l TO NaA<I>«I#I sPRINT A ( I ) , s NEX
T I

30 PR I NTs FOR I™1 TO Ms B < I ) «I*I#I/4s PRINT
BCD ,sNEXT I

90 PRINTS I«i sJ=l 2 K«l
100 IF AM)>BU) THEN C <K) «B <J ) s J»a + I s K*«

K+ls ELSE 0<K>*A<I)sI«I+lsl<«K+l
120 IF KN+.5 AND a<M+.5 THEN 100
150 IF I>N AND J>M THEN 250
200 IF I>N THEN L»M-JsFOR X=0 TO LsGCK+X
) ~B ( J-»-X ) s NEXT XsGO TO 250
220 L-^N-IsFOR X=0 TO Ls C <K+X) ~A ( I+X) s NEX
TX
250 FOR I«l TO N-f-Ms PRINT C ( I ) s s NEXT I
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Petho Adam : Assembly alapisme-
retek - SZAMALK, 139. Ft.

(A hSromreszesre tervezett sorozat
elso resze nyolc fejezetben ismerteti
az IBM PC/XT programozasahoz leg-
szuksegesebb tudnivalbkat.)

Pyle: Az ADA programozasi nyelv
- Muszaki Konyvkiado, 310. o. r 108
Ft.

(A foleg rendszerek iranyitasara, fel-
ugyeletere alkalmas programnyelv
r6szletes, referenciaszintu leirasa.)

Bartel-Kraas-Schrufer: Szamfto-
g£p 6s sakk - DATA BECKER - No-
votrade, 335 o., 390 Ft.

(A kotet a szamitogepes sakkprogra-
mok elmeletebevezet be, de az olvaso
hasznos ismereteket szerezhet vala-
mennyi strategiai jeilegu jat£k prog-
ramozasaval kapcsolatban.)

Dullin-Strassenburg: Az EPSON
nyomtatok konyve - DATA BEC-
KER - Novotrade, 256 o., 290. Ft.

(A gepkonyveknel joval reszletesebb
mu -kiter a tablazat- es formatum-
vezerlesre, a grafikus uzemm6dokra,
valamint a nyomtato belso felepite-
sere is.)

Neumann Janos 6s a „magyar ti-
tok"- OMIKK, 239 o., 114 Ft.

(A jol szerkesztett mu Neumann Janos
eddig ismeretlen dokumentumaiba -
oneletrajz, iskolai bizonyitvany, leve-
lezes - enged betekintest.)

Elso konyvem a mikrokrol - Mu-
szaki Konyvkiado - Novotrade,
47 o., 99 Ft.

Szep, szfnes, gazdagon illusztralt

konyvecsket kap kezebe az olvaso, ha
megveszi a ket magyar kiad6 altal

kozosen megjelentetett kotetet. Elso
pillantasra ugy tunik, mintha tenyleg
mjnden igenyt kielegitene, mintha
barmelyik gyerek kezebe odaadhat-
nank: „Nezd at, olvasgasd, ebbol a
kepeskonyvbol valaszt kapsz minden
kerdesedre!" Csakhogy... Mara cim-
adas korul is gondok vannak. Ma-
gyarorszagon legjobb tudomasom sze-
rint a kutya sem emlegeti „mikr6"-kent
az otthon hasznalatos mikroszamito-
gepeket. De ez lenne a legkisebb hiba,
ha a kotet erdemi resze megfelelne
varakozasainknak. A legfobb baj az,
hogy a kotet szerzoi - es fokepp a
magyar kiad6k - egyaltalan nem don-
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tottek el, hogy a szamft6geppel ismer-
kedo gyerekek melyik csoportjanak
szanjak kotetuket. Azoknak vajon,
akiknek otthonaban mar amugy is van
szamit6gep, csak eddig kizar6lag a
papa (mama) hasznalta; azoknak eset-
leg, akik szakkorbe jarva tanulgatnak
programozni, vagy pedig azoknak,
akik egyik-csoportba sem tartoznak:
csak messziroi lattak gepet, de nem
idegenkednek tole, sot szeretnek tud-
ni, hogy mit is kell csinSlniuk, ha
billentyuzet-kozelbe kerulnek, s hogy
egyaltalan mire is j6 a masina.
Az angol szerzok allaspontja mintha
egyertelmu volna: ok talan az utobbi
csoportot celoztak meg - elvegre Ang-
liaban bizonyara van olyan j6 anyagi
helyzetu csemete, aki ugy jut szamito-
gephez, hogy sem neki, sem szuleinek
fogalma sines annak kezeleserol, hasz-
nalatarol. Nalunk azonban nem ez a
helyzet: a gepet altalaban nem ilyen
alapszintu konyvbol tanuljuk. Ebbol
ered azut^n, hogy a magyar olvaso
szamara sok minden nehezen ertheto
a kotetben.

fgy mar az elso fejezetben arra hivat-
koznak a szerzok, hogy ha errol meg
arrol tobbet szeretnenk megtudni,
akkor olvassuk el a gepkonyv meg-
felelo fejezetet. Nos, kivancsi lennek,
hogy a magyar kiadas nyolc-tfz-tizen-
ket eves olvasoi kozul ki az, aki az
altalaban rosszul forditott (sot gyak-
ran lefordfthatatlan) gepkonyvekbol ki

tudja hamozni az 6t erdeklo reszeket.
Kepeskonyvunk rengeteg olyan szak-
kifejezessel is szolgal, melyeknek meg-
ertese az angol anyanyelvu olvasokt6l
talan e!varhat6, a magyaroktol azon-
ban bizonyosan nem. Elvegre a szerzok
tegezve es kozvetlen hangon szolitj^k
meg az olvasot, fgy nyilv^n a kis-
kamaszokhoz szolnak - de mit kezd a
szamitastechnikaban teljesen jaratlan
magyar kissrac az input, output sza-
vakkal? A hason!6 kifejezesek - inter-
preter es tarsal - hemzsegnek a konyv
folytatasaban is.

Hasznos, persze a gep uzembe helye-
zeserol sz6!6 fejezet - csak azt nem
tudni, hogy ki szamara. Ugyanis itt

ismet visszakanyarodhatunk a leg-
eloszor feltett kerdesre: Magyarorsza-
gon keves az olyan gyerek, aki min-
denfajta szuloi tanacs nelkul, pusztan

e konyv alapjan 6nall6an akarna dol-
gozni g^pevel.
A programoz^s alapjaiba bevezeto re-
szek csak elveszik a gyerekek kedvet
a geppel va!6 komolyabb ismer-
kedest6l. Mintakent ket programlist^t
mutatnak be, ezek kozul mar az elso is

- tizennegy soros - egy FOR-NEXT
ciklust, es egy IF-THEN elagazast tar-
talmaz. A magyarazat mindehhez alig
egy-ket szo. A szamrendszerek, vala-
mint a logikai kapuk mukodesenek le-
ir^sa pedig a matematikaban jartasabb
olvas6t is fejtoresre k^szteti.
A konyv befejezo reszeben azutan en-
gednek a szerzok a csak otthoni fel-
haszna!6knak szant gepismertetesbol.
Engednek abbol a kovetelmenybol,
hogy ha torik, ha szakad, a gyereket
meg kell tanitani a gep kezelesere. S ez
az engedmeny a kotetnek is hasznara
valik.

Szolnak itt a chipek mukodeserol, a
szamitogepek torteneterol - mindenki
szamara j6l meg^rtheto, hasznalhat6
m6don. £rdekes alkalmaz^si peldakat
is megemlitenek - ezek koziil a ma-
gyar olvas6 szamara nem egy meg
ut6pianak tunhet -, de mindenesetre
remenykedjunk abban, hogy a tobb-
reszesre tervezett sorozat ebben a szel-
lemben folytat6dik tovabb.
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A marciusi szamunkban megjelent Pri-

mo stopper 6ri£s szamjegyekkel cfmQ
anyagunkhoz kivanja a szerzo Fekete
Gydrgy kiegesziteni a kovetkezoket

:

1. A 3180-as sor teljesen a kovetkezok6p-
pen nez ki:

3180 J=1: K=9: L = 18: M=26:R=16443
2. Egesz kepernyo nagysagu szamje-
gyekkel is kepes az drank dolgozni.

Ehhez a kovetkezo va/toztatast kell

elv6gezni a programban:
1. Torolni kell a 130, 1010, 3020-as
sorqkat.
2. At kell irni az alabbiakat:

! 190 NEXT: NEXT: NEXT: NEXT
| 230 IF Z = "0" THEN GDSUB 1020: GOTO 110
3170 POKE F, 33,0, A, 62, 5, 245, 229, 14,7,26,21

I

|
3, 17,31,0,6,27, 119,35, 119,25, 16,250,209,191
,13,32,238,225,35,35,241,61,32,227,201: RE

|

|;M szamjegyrajzol

o

3180 K=0: L-lli M=22: R=16443

I

3200 POKE T,l: CLS: PRINT* B,13,Z| I PRINT$J
15,13,2s: GOSUB 1020: RETURN

Aprilis szamunkban tevesen kozoltuk
Solti Andras lakcfmet. Szerzonk, aki a

C 64-re irt eletjatek programot adta
kozre, erthetoen nem drult, hogy ,,Bu-

da pestre koltoztettuk". fgy hat elneze-
set ke>jiik, s ezennel tudatjuk, hogy to-

vabbra is Hodmezovasarhelyen el.

I Szerkesztos^giink fontosnak tartja e>-

tesiteni a cikket kuldo oivasokat, hogy
a tovabbiakban a kovetkezoknek meg
nem felelo cikkjavaslatokkal nem fog-
lalkozunk:
1. A cikk lefro resze olvashat6 kez-
irassal vagy irogeppel tetszoleges me-
retben, vagy szdvegszerkesztovel 6ke-
zetekkel, vagy aneJkul, esetleg rovas-
irassal van frva

12. Newel, cimmel ellatott fr£sokat ke"-

riink, ha a szemelyi szam is ott van,
gyorsabban tudunk fizetni a megjelent
anyagokert.
3. A mellekelt listat (listakat) ha van
kerjtik, ha nines, az sem baj. Hogy jol

olvashato-e, es hogy hany karakter van
egysorban, az azutan igaz£n 6desmind-
egy, hiszen a listakeszfte's alapvetden
a szerkesztoseg dolga.
4. Az abrak - ha vannak - lehetnek
randak is, ha kozerthetetlensegek is

vannak benne, akkor a legjobb ha a
szerzo mindjart azt is megirja, hogy
mikor es hoi v£laszol a felmerulo ker-

desekre.
Osszegzeskgnt: mindegy, hogy hogy
kuldik az anyagot, csak zsenialis iegyen

!

A tobbit majd csak elegyengetjilk vala-

hogyan

!

A TV Computer gepi kodu programoza-
sa kozben rengeteg kerdes vetddik fel.

/me belo/e egy kls izelitS:

1. Honnan lehet lekerdezni a botkor-
many elmozdulasanak megfelelo kodo-
kat? f/tt nem a 2905-6s cimre gondolok).
Be lehet olvasni karakterkent (GET vagy
INKEY)

2. At lehet-e szervezni a Video-memo-
riat, es hogyan ? (Milyen szepen lehetne
grafikazni negyszinu uzemmod helyett
16 szinnel - persze ketszer akkora me-
moriaval.)
Nem.

3. Melyik portrol lehet beolvasni kazet-
tarol?
Port 59H, 5-6s bit = magno adat input

4. Meg lehet-e szerezni a RAM-bdvit6s
kapeso/asi rajzat?
(Talcin meg tudom csinalni.)

NyomdSban van a Hardver Mzikdnyv,
abban lesz sok hasznos informacio.
Kb. 2 h6nap mulva jelenik meg.

5. G6pi kodu programot hogyan lehet
(kikuldeni 6s beolvasni) kazett6ra, ha
nem a BASIC tartalmazza pi. egy REVi-
sorban?
Nyomdaban van az Operacios rendszer
kezikonyv, abban minden benne lesz.

Talan mire e sorok napvil£got latnak
mar kapni is lehet.

A 6., 7. kerd^sre is ezek a konyvek adnak
valaszt.

8. Megirtam hozza egy egyszerO
SRROLL-t. A program egyszer ve~gez

blokkmasolast, m£gis lassu. Volt sze-

rencsSm latni a Szankoversenyt, 6s itt

ef6g gyorsnak tunt. Ezt hogyan 6rt6k el?
Atirogattak a Video kezdocimet?
Ugy tippelem, hogy a g6p - mig az en
programom fut - mast is csinat, amit
nem varok el tole. Hogyan lehet letil-

tani a feles/eges munk£jat? Vagy t6ny-
leg ilyen lassu lenne?
a) A Szankoversenyt a Novotrade frta,

toluk kell megkerdezni.
b) Le kell tiltani az iterruptot, akkor
biztos nem fog mast csinalni.

9. Milyen rendszer alapjan ve'gezte'k a
gep formaterveze'se't 6s a botkormany
szerkesztes6t? (En pi. hazilag lehet, hogy
jobb botkormanyt tudok csinalni.)

Tudomasunk szerint a botkormcmyok
kozul nem sok romlott el. Ha az 6n§
meg is, vigye be a szervizbe, meg fogjcik

csinalni. Ha tenyleg olyan jo botkor-
manyt tud csinalni, a BIT-LET szfvesen
lekozfi a hardver lefrasat.

10. A BNV-n lattam egy Enterprise nevu
szamitog6pet, 6s furcsan ismerosnek
tQnt. Milyen gyartmany?
Angoi gep. A hasonlosag tobbek kozt
abbol ered, hogy a ket gep BASIC-jet
ugyanaz az angol ceg fejlesztette.

A kovetkezo levelre konyvnyi valaszokat
kellene adni. Ezert a levelfro (B£tor
Ferenc), 1211 Bp., PosztogyaV u. 10.)

figyelmebe ajanljuk mindenekelott a
TVC Klubot, amely a Marcibanyi t6ri

IVfuvelodesi H^zban mukodik.
fme a level, s nyuifarknyi valaszaink.
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VAN EGY OTLETE?
Kerdeztuk februari szamunk palyazataban.

Sajnos olvasoink „NINCS"-csel valaszoltak,

men osszesen 10 megoldast erkezett s azok
is inkabb szegenyek voltak hasznalhat6 otle-

.tekben, mint gazdagok. Az igert f6dijat, az

1 doboz disket azert kiadjuk, de az osszes
tobbi dijat visszatartjuk, s most meghirdetett

egy hbnapos palyazatunkra ismet kituzzuk

azokat.

Nos; a iegjobb paly&zatot egy katonasagnal
alakuit szamitastechnikai szakkor tagjaitol

kaptuk. Ok. a cegledi MN 1319 KISZ-
Bizotts£g szakkorenek tagjai kapjak meg
a doboz disket. ime, n6hany otietuk. Zaro-
jelben jelezzuk, hogy melyek megirasara ke-

resunk valialkoz6kat. Kerjuk, hogy akinek
ideje es kedve engedi, az jeientkezzen szer-

kesztosegunkben ! Termeszetesen a meg-
valosult es hasznalhat6 programokat lapunk-
ban kozoljuk majd.

Hardver nyomkoveto - K6perny6n a sza-
mitogep tombvazlata (regiszterek, RAM,
ROM, DATA-, ADDRESS busz), s a gepi
kodu utasftasok vagy programr£szek futasa
kozben a hardver egysegek mukod^set mu-
tatja.

Primo magyar hibaiizenetek (megirasara
vallalkozot keresunk!)
Tobb kepernyo kezelese - (Videotonra,
Plus/4-re megirasara vallalkozot keresunk.)

Spectrum Full Screen Editor!! - (allit6-

lag ok maguk megfrjak!)

Morze-fonia - a g6p altai (bemeneten) vett
morzejelek kiertekelese es besz<§dszintetiz£-
torral el6 beszedde alakftasa. (hmm...)
Folyamatabra - a gepbe betoltott program
folyamatabrajanak megjelenitese a k^pernyon
(az 6tletad6k vallaltak a megfrasat Spectrum-
ra. Kfvancsian va>juk az eredmenyt, de szive-
sen vesszuk, ha mas gepre akad vallalkozol)
Atovabbi palyaz6k kozul egy feleves BIT-LET
elofizetessel jutalmazzuk Szuhar Gabriellat
es Roka SSndort. Az 6 <§s m3s palyazdink
bekuldott 6tleteib6l legkozelebbi szamunk-
ban kozoljuk majd az Srdekesebbeket.

A PLUS/4 NYERO ERTEKERE
A feladatok eleg neheznek bizonyultak, kulo-

nosen a 2. feladat (programbol strategia

visszafejtese). maskor iiyen feladatot nem
adunk fel. fgy osszesen 1 9 palyazo kuldott be
mindharom feiadatra megoldast, s ebb6l 10
palyazonak csak 1 (vagy egy se) ! teljesen jo

megoldasa volt, fgy a gepet a legalabb 2 j6
6s 1 reszben \6 megoldast bekuldok kozott
sorsoljak ki, a megszokott sulyozott sorsolas-
sa!. 1 987. julius 1 8-an delelott 1 1 6rakor lesz

az Almassy teri Szabadid6 Kozpont Comp^nia
sz^mitogepes muhelyeben.

Kozma Agnes,

Kaczur Istvan*

Koszper Vilmos,

Kurusa Arpad,

Lugosi Antaine,

Puskas Pal,

Biczo Aniko,

Holbok Ferenc,

Ny6ki P6ter,

Miskolc - 3 cedulaval

Gy6r- 3 cedulaval

Budapest - 3 cedulaval

Szeged - 2 cedulaval

Budapest - 2 cedulaval

Szigethalom - 2 cedulaval

Sopron - 1 cedulaval

T£t - 1 cedulaval

Papa - 1 cedulaval

AZ ATARI NYERO 2. FELADATAIMAK MEGOLDASA
18 INPUT H/N
28 PRINT M 10# < " SZERDR CSUTORTQk'PE^TEK'
SZOMSRT vRSfiRNRP HETFO KEDC3 " .

< < H- 1 > ^38-^H4- 1NT <H/3 > - < H™2 > + < H=3 > - < H>2 ^^ <

K&rjiik lev^gni 6s a Iev6ire
felragasztani ! Bekuld6si
hatarido: 1987. julius 31.

Ezen a fantasztikus bonyolult cimen hirdetjiik meg legujabb
p£Iy3zatunkat. Egyetlen feladatot kell megoldani, s a Iegjobb
megfejtok megkaphatjak mindazt, ami az otletpaiyazatboS
megmaradt. Vagyis dijaink:
1 doboz disk
2 db joystick
2 egyeves Otlet elofizetes
A feladat a kovetkezo:
Olvassuk el az ebben a szamban megtalaihato Sorvezetot!
Bekiildendo feladat most a cikk v§g§n tal^lhato F7-tel jelzett
feladat lesz, tehat:
Irjunk BASIC programot (k&zzel irott lista is jo) r mely vala-
hany szamot (a darabszamot az elejen k^rdezze be a program)
sorba rendez az ott kozolt osszefesiilo-program otlete alap-
jan. Elsosorban arra iigyeljunk, hogy a program sok (pi. 500)
szam eseten gyorsan fusson, de azert tartsuk szem elott a
felhasznalt memoriat is! A megfeleld leirassal kazettan (le-
mezen) erkezo programok koziil a legjobbakat (geptfpuson-
kent) esetleg kozoljuk is.
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